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Křeslo pro hosta
V pátek 8. září 2006 se uskutečnilo po prázdninách první křeslo pro
hosta. Pozvání přijali Iva a František Růžičkovi z Krupky, kteří se starají
o rodiny v naší diecézi pod hlavičkou Centrum pro rodinu. Představili
stručně svou práci, připravované akce a mluvilo se i o akcích, které se pořádají již řadu let. Za všechny jmenujme prázdninová Manželská setkání, na
které navazují podzimní a jarní obnovy v Jiřetíně pod Jedlovou.
Více nemá cenu psát. Můžete se podívat na právě otevřené nové internetové stránky http://www.centrumprorodinu.cz/, na kterých naleznete
mnoho zajímavých akcí. Kdo nemáte doma internet, máte možnost zajít na
faru, kde je k dispozici zdarma.

povídání i foto R. S.

.
Pouť k obrázku Panny Marie v Ruprechticích
Ani se nedivím našim předkům, že tak rádi a často putovali na nejrůznější posvátná a časem ověřená místa. Jistě v poutích spatřovali velkou
možnost osvědčit a upevnit svou víru, přednášet své prosby i díky a vůbec
si myslím, že brali putování jako dar být spolu, spolu něco prožít, modlit se,
radovat se.
A vím, že něco podobného jsme mohli prožít jak při květnové pouti do
Klokot, tak především nyní 10. září při pouti do Liberce – Ruprechtic. Nijak
nebudu líčit, co všechno tomu předcházelo, abych se jí mohla také zúčaststrana 2
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nit, ale raději bych chtěla vyjádřit svůj dík Jarce Škodové, která se vždy
s chutí pouští do organizace různých akcí a poutí. A velká škoda, že někdy
její obětavost a snaha zůstane bez povšimnutí. Tentokráte jsme prožili zase
nádherné společenství s místními farnostmi.
Bohoslužbou, věnovanou svátku Narození Panny Marie, posloužil pražský biskup Karel Herbst. Kázáním o jedinečnosti narození každého děťátka
nenechal nikoho v klidu, aniž by se nad tím trochu nezamyslel.

A naše 10-tičlenná skupina zažila nejen trochu napětí, zda se na kýžené
místo dostaneme opravdu včas, když nám autobus ujel několik minut před
naším příchodem. Ujalo se nás několik hodných lidí, kteří nás nakonec nasměrovali na jiný autobus, jedoucí stejným směrem, a vlastně i přímo dovedli k pěkně opravenému kostelíčku. Zažili jsme i hodně legrace s putováním nádhernou přírodou hlavně při zpáteční cestě.
Jarko, dík! Snad nejen dík, ale i povzbuzení do dalšího pořádání nějaké
poutě.
J. Skřivánková, foto J. Š.

.
•

„Tati, smím si číst, než usnu?“ „Dobrá, ale ani o minutu déle!“
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Pouť rodin - buřty - štola Starý Martin
Římskokatolická farnost Bohosudov a Diecézní centrum pro rodinu Biskupství litoměřického připravili na sobotu 16. září 2006 Pouť rodin. Tak jako minulá léta, místem konání byla bazilika Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Myšlenka pouti: Žít v rodině je velmi důležité, významné a zodpovědné poslání.
To byl stručný úvod. Stejně stručně se zmíním o tom, že letos nám to vyšlo a poutě jsme se
zúčastnili i my. Mši sloužili tepličtí saleziáni.
Zajímavé bylo kázání zaměřené na zdejší kraj,
jeho minulost, současnost... Jen kdyby byla
v lepším stavu ozvučovací aparatura.
Po mši jsme se pomalu přesunuli na hřiště
biskupského gymnázia, kde se děti střídavě bavily hrami a pojídáním buřtů, které jsme měli
možnost si na ohni opéci. Buřtů bylo tolik, že se
dosyta najedli i dospělí... Dík rodině Růžičkové
za přípravu.
A když jsme se do kraje pod Komáří Vížku
již dostali, zajeli jsme i do místní štoly Starý
Martin, která byla otevřena pro zájemce k prohlédnutí. Dalo by se hodně o ní napsat, ale nejlepší je se tam zajet podívat. Stojí to za to.
Při zpáteční cestě Krušnými horami jsme se ještě krátce zastavili
u rozestavěné dálnice do Německa, jejíž stavba pokračuje mílovými kroky.
Nemuseli jsme ani do podzemí a mohli na haldě obdivovat horniny Krušných hor.
Co říci na závěr? Nemohu si odpustit poznámku, že jednou se krása
Krušných hor objeví. Není to zdaleka tak, jak se mnohdy snaží novináři líčit
zdejší kraj. Dá se nalézt spousta hezkých míst, zvláště tam, kde přírodu nechtěl člověk „vylepšovat“ k obrazu svému.
Obdobně to platí o regulaci Labe, o které se nyní opět začalo hovořit, jako o hotové věci (oni to zainteresovaní stejně prosadí...). Když jedu, či jdu
podle Labe u nás nyní, vnímám změny. Prostě každý den je voda jiná. Jednou je jí více, jednou méně, život se stěhuje, je to pestré... Zkuste si podobnou procházku udělat např. u Dolních Zálezel. Jak je rok dlouhý, stále stejné, monotónní... A když náhodou dojde k vypuštění zdymadel, je lepší tam
ani nechodit, břehy hluboké, bez života, smutné... A což teprve z Prahy na
Slapy, jak to tam muselo být hezké... Zbyly jen staré filmy, fotografie.
strana 4
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Proto se snažme dokud je ještě se na co dívat, pozorovat život okolo nás.
Hezkých míst opravdu ubývá. Na místech, kde jsme si jako malí hráli, stojí
přepychové domy našich majetných spoluobčanů, kteří nás za jejich „soukromý majetek“ těžko pustí.

foto, vyprávění R. S.

.
Budeme si my lidé někdy na Zemi rozumět?
Uvedu zde tři postřehy čtyř dnů z poslední doby. Doporučuji se po přečtení zamyslet, kam lidstvo spěje a co sám mohu pro dobro věci udělat...
R. S.

.
Biskup Malý o své cestě do Íránu
Z dvoutýdenní cesty po Íránu se vrátil biskup P. Václav Malý. Jako
předseda české pobočky rady Iustitia et Pax cestuje do zemí notoricky porušujících lidská práva. Osobně se už seznámil se situací v Číně a na Kubě.
Nyní se vydal poprvé do muslimské země - do Íránu, který pod vedením
populistického prezidenta Ahmadínežáda obnovil v očích Západu svou pověst darebáckého státu.
Otec biskup nesouhlasí se zjednodušujícím obrázkem, který o Íránu
vzniká úzkým mediálním pohledem, byť se jedná o zemi, kde křesťané nesmějí vyvíjet žádnou veřejnou činnost kromě kultu a kde muslimovi, který
uvěří v Ježíše Krista, hrozí trest smrti. Navzdory silnému vlivu státního náboženství jsou prý Íránci velmi otevření a většina rozlišuje mezi světskými
a náboženskými záležitostmi. Vliv muláhů je však značný. Zákony nařizují
ženám skrývat vlasy pod šátkem, zakazují párům vodit se za ruce, internet
podléhá cenzuře, satelitní TV antény jsou zakázány. Na druhou stranu však
Zprávy z farnosti 10/2006, ročník XI.
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mohou dívky studovat, a to i na univerzitách, kde tvoří až 65 % studentstva,
nebo s obtížemi vychází několik nezávislých tiskovin. V 70ti milionovém
perském státě umírněnějších šíitských muslimů žije pouhých asi 200 tisíc
křesťanů, z nichž je asi 150 tisíc Arménů. Z dalších křesťanských vyznání
jsou zastoupeny římsko-katolická, anglikánská, chaldejská a asyrská církev
a protestantské církve. Avšak emigrace křesťanů je silná a průběžná a stát ji
podporuje snadno dostupnými povoleními k vycestování.
Postoj většinové společnosti ke křesťanům je podle biskupa Malého rozporuplný. Tak třeba arménští obchodníci jsou přímo upřednostňováni pro
svou pověstnou poctivost. Na druhou stranu není křesťanským obchodníkům ke cti, že vzhledem ke svému povolení obchodovat s alkoholem jsou
pro muslimy pohoršením a pokušením, ale i zdrojem „zakázaného ovoce“.
Íránci však vnímají „křesťanský“ Západ dost paradoxně jako násilnickou
společnost, a to prý především kvůli blízkovýchodní politice USA (zejména
v Iráku) a negativně hodnotí i politiku Izraele.
Biskup Malý míní, že vzhledem k poměrům v íránské společnosti by se
měly hledat cesty, jak ji podpořit v její otevřenosti, a nikoli uvažovat
o sankcích, které spíš posílí pozici současné íránské vlády.
RC, 14.09.2006

.
Benedikt XVI. pod tlakem muslimů kvůli citaci cařihradského filozofa
Papež při své návštěvě rodné země hovořil na univerzitě o knize jednoho
profesora. V učeném pojednání zmínil některé filozofy, verše z Bible a Koránu.
Z rozhovoru císaře Manuela II. paleologa s perským učencem ocitoval
otázku „Co přinesl nového Mohamed? Špatné a nelidské věci jako příkaz
šířit víru mečem“ – protože šlo o dílo, které onen profesor vydal, a protože
mluvil o náboženství a násilí, přesněji o tom, proč má křesťanství zásady
a proč islám násilí neodmítá.
Muslimové jsou pobouřeni: prý je to slovník hlasatelů křižáckých výprav. Přitom stačilo jediné: odpovědět - jakou dobrou novinku islám zavedl.
Stařičkému papeži, učenému teologovi a pokornému knězi naplili do
tváře. Oni neví, čí vraždění přivedlo křižáky do Svaté země; kdo zpustošil
místa, která už byla křesťanská? A jestliže se Mohamedovi připisují takové
příkazy, ať se zmíní i jejich následky.
Je s podivem, že přednáška na akademické půdě vzbudila větší rozruch
mezi muslimy než mezi křesťany. (Byla určena jim a neměli by mít ani méně intelektuálů.) Ale zvlášť proto, že poprvé od atentátů 11. září někdo objasnil, proč se nezříkají násilí.
strana 6
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Křesťané neznají v Bohu protiklady: to, jaký Bůh je, i to, co žádá od lidí,
je v souladu s rozumem, pravdou, dobrem a krásou.
Pro muslimy je Bůh naprosto přesažný a tak se vymyká tomu, co je
správné, rozumné a pravdivé. Říkají, že Alláh by mohl lidem i lhát a pokud
by žádal modloslužbu, je třeba poslechnout. Pokud tedy skrze Mohameda
něco žádá, je to nadřazené lidským představám a pojmům - o lásce a štěstí.
Stydím se, že se dnes papež žádá o vysvětlení toho, co neřekl; a bojím
se, aby nezůstal u abstraktních duchovních témat a nechybělo nám jeho slovo. Svatý Otec mluvil moudře a o pokoji. Nepodněcoval proti islámu a ani
v nejmenším by si nedovolil někoho urazit. Dělá čest svému jménu – jak
skandují v Římě BE/NE-DE/TTO (dobře řekl).
Marek Slatinský, farář v Šaraticích, 16.09.2006

.
Reakce na papežovu řezenskou přednášku
Skutečnost, že hlava Církve uprostřed křesťanské Evropy na universitě
patřící bavorskému spolkovému státu pohovořila o vztahu víry a rozumového poznání Boha, hluboce pobouřila celý muslimský svět. Řada jeho představitelů žádá, aby se papež za své názory omluvil. V přednášce, jejíž překlad uveřejnil vatikánský rozhlas, papež mj. odmítl šíření víry násilím.
Hlavním tématem papežovy přednášky byl vztah víry a rozumového poznání Boha, který je dnes narušen, jak jsme referovali. Jak sdělil vatikánský
mluvčí Federico Lombardi, nebylo papežovým úmyslem urazit sensibilitu
muslimských věřících. Pakistánský parlament nicméně v pátek přijal rezoluci odsuzující papeže za údajně urážlivé poznámky. Mluvčí turecké strany
premiéra Erdogana označil papežova slova za projev ignorance a provokace; obvinil papeže z mentality „temného středověku“ a z křižáctví. Podobně
silné výrazy použili představitelé Palestinců.
Jedna z italských soukromých stanic vysílala video Al Ká'idy, jež obsahovalo výzvu k zavraždění Benedikta XVI. Bylo adresováno „vatikánským
opicím“. Zobrazovalo mj. islámský meč, který přetíná křesťanský kříž ve
dví. Výzvy k vraždě papeže kolují i na internetu.
Vatikán bere tyto výzvy vážně, platí zde zákaz přeletů a účastníci generálních audiencí jsou přísněji kontrolováni.
Pozdvižení nastalo v řadě zemí. V jedné z mešit irácké provincie Anbar
zazněly výzvy k pobití iráckých křesťanů. V Basře vybuchla v pátek večer
bomba v asyrském katolickém kostele.
V Gaze vyhrožuje dosud neznámá skupina „Meč islámské pravice“, že
vyhodí do povětří všechny křesťanské kostely a instituce; tato skupina přejala odpovědnost za útok na řecko-pravoslavný kostel v Zejtúnu v Gaza city
a prohlásila, že žádnou omluvu od papeže nepřijme.
strana 7
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Čtyři další kostely byly atakovány v Nábulusu. Za část z nich přejala
odpovědnost skupina „Monoteističtí lvi“. (Na Západním břehu a v Gaze je
jen 10 % křesťanů.)
Západní liberální tisk je rozdělen; zatímco New York Times vybízí papeže k omluvě, britský Guardian papeže hájí.
Rabín David Rosen, pověřenec pro mezináboženské věci Amerického
židovského výboru, řekl, že je „velmi smutné, když papež nemůže ani citovat historický text, aniž by to vedlo k násilí“. Naproti tomu sefardský vrchní
rabín Izraele Šlomo Amar vyjádřil nad papežovými slovy politování a citoval proroka Micheáše: „Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale
my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, navěky a navždy“.
Kathnet, Washington Post, Jerusalem Post, 17.09.2006

U
Hudební výlet do středověku
Netradiční a zajímavý pohled do hudebních dějin středověku nám v neděli 8. října, v 19:00 hod, v kostele sv. Františka z Assisi zprostředkuje
kvartet SOLIDEO. Koncert je uspořádán ke cti sv. Františka.
Během hodinového programu nabídne soubor nevšední výpravu do duchovní hudby gotiky, renesance a baroka. Na své si přijdou posluchačovy
uši i oči, neboť skladby jsou hrány
na dobové nástroje cizokrajně znějících názvů, prazvláštních, avšak půvabných tvarů i zvukových projevů.
Hlavně to budou nástroje z kamzičích, beraních, kozlích, mufloních
a kravských rohů, flétny z krocaních
a pštrosích kostí. Z další široké nabídky jmenujme alespoň šalmaj,
krumhorn, platterspiel, tříhlasé středověké dudy nebo středověký cimbál.
Koncert je doprovázen poutavým
vyprávěním, kterým se obecenstvo
seznámí nejen s historií hraných
a zpívaných skladeb, ale získá i zajímavé informace o dobových instrumentech.
Koncert upoutá posluchače všech věkových kategorií. Spojením krásné
hudby, zpěvu a více než dvaceti hudebních nástrojů je návštěvníkům konstrana 8
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certu zprostředkován nezapomenutelný kulturní zážitek. Proto je toto krátké
přiblížení koncertu zároveň pozvánkou k jeho návštěvě. Stojí rozhodně za
to!
Solideo

U
Opět jeden typ na výlet
Jednu zářijovou neděli, když pěkně svítilo sluníčko, se část naší rodiny
podívala do východní části Českého Středohoří. Dívali jsme se na horu,
kam dorazil praotec Čech a ze které se rozhlížel po kraji, ve kterém se nakonec usadil. My se rozhlíželi také. Na rozdíl od něho, který viděl okolo
sebe nedozírné roviny Polabí, my viděli jižním směrem totéž, ale navíc na
ostatní strany překrásné kopečky Českého středohoří. Pokud se budete také
chtít kochat, myslím, že se nyní na podzim najde ještě ne jedna příležitost.
Jak na to? My jsme vylezli na skalnatý vrchol kopce Kalich nad Třebušínem. Na obrázku vidíte pohled směrem k Roudnici nad Labem, k Řípu.
V Třebušíně je hezky opravený kostel, který je možno navštívit. Mše svaté
jsou v neděli v 15 hodin. Bude to ale taková „ruleta“, zda se právě strefíte.
Mše jsou totiž jednou za 14 dní podle ohlášení...

foto a vyprávění R. S.

.
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Okénko do knihovny

&

autor:
název:
Kompendium Katechismu katolické církve
z obsahu:
Jedná se o stručnou a srozumitelnou příručku katolické víry a morálky,
která rozvíjí jak klasická nadčasová témata (Desatero, život ze svátostí, život v církvi atd.), tak specifické problémy moderní doby (individuální svoboda, nová situace rodiny, lidská práva atd.) i palčivé morální otázky (rozvody, eutanázie, potrat atd.).
Hlavní přednosti tohoto průvodce katechismem: Přiměřený rozsah shrnující základní body katolické víry a morálky (209 str.). Příloha obsahující
hlavní společné modlitby a základní formulace katolické nauky. Přiměřená
náročnost – cílem kompendia je srozumitelný text vedoucí k pochopení katechismu katolické církve. Může být tedy dobrým pomocníkem nejen lidem
věřícím, ale i těm, kdo ve víře v Krista začínají hledat odpovědi na otázky
života.
Více informací a objednávky na stránkách http://www.ikarmel.cz.
připravila M. J.

&
Knihovna je v přízemí farní budovy (Farní klub). Knihy si zde můžete půjčovat,
můžete si je zde i číst. Kromě domluvy s M. Jiráskovou je zavedeno půjčování
v neděli od 9:30 do 11:00 (K. Macoun). Seznam knih naleznete na našem webu.

&

Farní rada
Tentokráte jsem na rozpacích, co zde napsat. Napíši to
jednoduše. Otce Františka jsme měli měsíc v lázních. Než
odejel, sezval Farní radu na 10. září, ale protože ve stejný
den byla dlouho plánovaná pouť do Liberce, FR se nesešla, i když všichni na pouti nebyli. Náhradní termín dopadl podobně. Většina již něco měla a tak dvě účastnice setkání se dohodly, že to nemá cenu...
Jak to bude příště? To tedy nevím. Mohu pouze napsat termín sejití FR
na říjen podle plánu.
R. S.

Příští setkání Farní rady se uskuteční v neděli 8. října 2006 v 18:45 (po
večerní mši svaté). To znamená, že se opět na její členy můžete obracet
s vašimi podněty a připomínkami! Pište, volejte, mluvte, nabízejte svou pomoc, ...
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Kontaktujte členy FR - čekají na podněty - nezůstávejte v pasivitě!

U
Jméno
P. František Jirásek
Jaroslava Škodová
Martin Kolář
Lukáš Herich
Jindřich Macoun
Antonín Musil
Ludmila Stichová

Funkce
předseda Farní rady
místopředsedkyně
zapisovatel
člen
člen
člen
člen

U
Hospodaření – farnost Podmokly a Jílové
Rok
2006

Sbírky
vybráno
Podmokly
Jílové

Společně odvedené mimořádné sbírky
Částka

Leden
Únor

6 312 Kč
5 370 Kč

2 207 Kč
1 487 Kč

Březen

7 783 Kč

3 045 Kč

Duben

10 608 Kč

3 165 Kč

Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

6 602 Kč
6 713 Kč
6 913 Kč
7 122 Kč
6 888 Kč
0 Kč
0 Kč
10 071 Kč

1 504 Kč
4 292 Kč
1 459 Kč
1 715 Kč
1 753 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 400 Kč
0 Kč
4 850 Kč
2 200 Kč
900 Kč
2 000 Kč
1 700 Kč
2 610 Kč
0 Kč
0 Kč
1 650 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Součet

74 382 Kč

20 627 Kč

17 310 Kč

Účel
Na církevní školy
Svatopetrský haléř
Na uprchlíky
Na Svatou zemi
Na povodně
Na bohoslovce
Na TV NOE

Na charitu

R. S.

U
Pouť - tentokrát do Prostředního Žlebu
Případní zájemci se mohou do Dolního Žlebu vydat v jiném termínu...
Kostel Nejsvětější Trojice bude po dobu opravy uzavřen. Přesto, kdo bude
mít zájem, může se v tu dobu zastavit na hřbitově a udělat si pěkný výlet...
Modlitební setkání se konají každou 1. neděli v měsíci ve 13:45.
Zprávy z farnosti 10/2006, ročník XI.
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Rok 2006
1. října Prostř. Žleb – kaple Andělů Strážných

5. listopadu

3. prosince

vlakové spojení:
(cena 16 / 11 Kč – cena za normální jízdné / zákaznické jízdné - levnější je
zakoupit skupinovou, či zpáteční jízdenku!)
Děčín hl. nádr. 13:08 13:37 13:52 Dolní Žleb
14:10 14:38 16:02 17:26
Čertova Voda 13:18
- 14:02 Čertova Voda 14:15
- 16:07 17:31
Dolní Žleb
13:23 13:45 14:07 Děčín hl. nádr. 14:25 14:16 16:17 17:41

U
Informace, aneb co se událo a co nás čeká

podle R. S.
F

Putování k Andělu strážnému - Každý máme svého dvojníka – anděla,
který nás v životě doprovází a opatruje. Na Děčínsku se dokonce v Prostředním Žlebu nachází kaple těmto andělům zasvěcená. Půjdeme tam
poděkovat a poprosit (začátek 13:45). Sraz v neděli 1. října 2006 v Děčíně na hlavním nádraží u vlaku do Prostředního Žlebu, který odjíždí ve
13:08. Trasa: Nádraží Prostřední Žleb – Kaple Andělů strážných – Čertova Voda – cesta Laubloška – Mariánský obrázek – Jalůvčí. Návrat:
autobusem, který odjíždí v 17:44 z Jalůvčí do Děčína. S sebou: jízdné,
pití, dobré boty, dobrou náladu a svého Anděla Strážného. Informace:
Karel Stein, večer na telefonu 412 528 999 a Jaroslava Skřivánková,
mobil 737 848 767.
F Pouť - V kostele sv. Františka z Assisi v Děčíně-Podmoklech se koná
4. října, t. j. ve středu v 17:00. Kdo můžete, přijďte. Je již tradice, že na
poutní slavnosti se schází celý Děčín, tedy obě farnosti...
F Koncert pro kaňon Labe - se bude konat v sobotu 7. října 2006 od
21:30 do 24:00. V jeho rámci bude připomenuto letošní pětisté výročí
patrona Kostela Františka Xaverského.
Vystupovat budou společně Českokamenický ženský pěvecký sbor
(skladby: Im going upayander, Ipharadisi, Amatemi ben mio, Panis Angelicus, Pueri hebraeorum, Somewhere), Drumsala Děčín (instrumentální skladba Chvála labskému kaňonu), Altamira Praha (instrumentální
skladby: V kruzích, Slunce, Okamžitá inspirace, Dole a nahoře). Ve finále koncertu budou hrát všichni společně nekomponovanou improvizaci.
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Křeslo pro hosta - V pátek 13. října 2006 v 19 hodin očekáváme sestru
Pascal (malá sestra Ježíšova). Bude nám povídat o životě této fraternity
a zavzpomíná s námi na svůj pobyt v Děčíně. Jste srdečně zváni!
Víkend pro ženy - DDKT Litoměřice od 20. do 22. října 2006. Více na
webu Centra pro rodinu...
Podzimní setkání mládeže s otcem biskupem - proběhne v sobotu 21.
října 2006. Bližší informace nejsou ještě známy.
Víkend pro chlapy ze severu - je plánován na 27. - 29. října 2006 v Albeřicích, což je malebná horská osada ve východních Krkonoších. Plánován je i výstup na Sněžku. Opět více na webu Centra pro rodinu.
Změna času - Změna času z „letního“ na „zimní“ se koná 29. října
2006. Letní čas končí ve 3:00 a posuneme si hodiny o hodinu zpět na
2:00! Ráno si přispíme, hurá!
Nové webové stránky - www.centrumprorodinu.cz. Zájemci na nich
naleznou veškeré aktivity centra pro rodinu i kontakty na jednotlivé externí pracovníky. Vřele doporučuji občas sledovat!
Tyto a další informace - na webu: RKF.DC.Podmokly@seznam.cz - navštivte naše/vaše stránky! A nebylo by od věci i pomoci je tvořit...

U
Beze slov...
Pase ovčák ovce na zelené louce. Najednou, co to? Po pěšince přijíždí
bavorák a za ním oblaka prachu. Za volantem mladý muž v obleku od
Broniho, v botách od Gucciho, vázanka D+G a na očích tmavé brýle Ray
Ban. Stisknutím tlačítka stáhne okénko, vykloní se a povídá: „Hej, ovčáku,
když ti řeknu, kolik máš ve svém stádě ovcí, dáš mi jednu?“ Ovčák se pomalu podívá na úspěšného mladého muže a řekne klidně: „Ale jo, proč ne?“
Úspěšný mladý muž zaparkuje svůj bavorák, vytáhne notebook Dell, připojí
ho ke svému mobilu. Pomocí GPS určí svoji polohu, pak se připojí na satelit NASA, kde zadá svoje souřadnice a vyžádá si pořízení řady fotografií
s vysokým rozlišením. Pak pomocí Adobe Photoshop otevře pořízené digitální obrázky a exportuje je do zpracovatelského střediska v Hamburku.
Během pár vteřin dostane na svůj Palm Pilot zprávu, že obrázky jsou zpracovány a uloženy v databázi SQL. Propojí databázi s Excelem, kde má
stovky složitých vzorců, a uploaduje všechna uložená data. Po několika minutách má zpracovaná data. Vytiskne je na miniaturní barevné tiskárně HP
LaserJet jako stopadesátistránkovou zprávu a otočí se k ovčákovi: „Máš
přesně 1 586 ovcí.“ „To je pravda. Takže podle naší domluvy si můžete vybrat jednu ovci.“ Ovčák pozoruje pobaveně mladého muže, jak se snaží napasovat jedno zvíře do kufru auta, a pak povídá: „Když vám řeknu, jaké je
vaše povolání, vrátíte mi, co jste si vzal?“ Mladý muž se na vteřinu zamyslí
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a odpoví: „Jistě.“ „Jste konzultant,“ řekne ovčák. Mladému muži spadne
čelist: „To je pravda. Jak jste to uhodl?“ „Vůbec jsem nemusel hádat,“ povídá ovčák. „Přijel jste, aniž by pro vás kdokoliv poslal. Chtěl jste si nechat
zaplatit za odpověď, kterou jsem už dávno znal, na otázku, kterou jsem se
neptal a přitom o mý práci víte úplný kulový. A teď mi vraťte mýho psa...“
neznám zdroj, ale tak pěkný příběh nemohu nechat zapadnout, snad autor promine, R. S.

U
Vyučování náboženství na naší faře
den
úterý
středa
čtvrtek

od - do
15:30 - 16:15
15:30 - 16:15
16:00 - 16:45

věk
mladší děti
starší děti
starší děti

vyučující
Eva Kuncová
Eva Kuncová
Marie Jirásková

U
Tajemství milování
Úvodní slovo MUDr. Prokopa Remeše
Neschopnost současné euroamerické kultury vytyčit meze zdravého a pozitivního přístupu k sexualitě (aby nebyl přehnaně moralistní ani bezzásadově liberální)
může přinášet mnohé problémy nejen jednotlivcům, ale i společnosti. S Tajemstvím milování se však autorům Edu a Gaye Wheatovým zdařila neuvěřitelná věc:
aniž by rezignovali na tradiční morální hodnoty západní civilizace a jejich zakotvení v judaismu a křesťanství, přistupují k sexualitě jako k fenoménu, který představuje jedinečné obdarování člověka od Boha. Obdarování, jehož účelem je nejen
plodit potomstvo, ale i být zdrojem radosti a obohacení vztahu muže a ženy v biologické i psychologické oblasti. Tajemství milování je vlastně příručkou sexuální
výchovy pro dospělé. Na rozdíl od oficiálních učebnic může fungovat jako studnice
nejen medicínských a psychologických informací, ale i informací etických a náboženských. V tomto smyslu je Tajemství milování jedinečnou knihou, neboť nic ani
vzdáleně blízkého u nás dosud nevyšlo.

Pro koho je kniha určena
Především pro manželské páry a dále pro snoubence, kteří se na manželství připravují; pro manželské páry, které mají problémy ve svém sexuálním životě; lékařům a odborníkům, kteří se věnují manželskému poradenství; každému, kdo chce
dobře porozumět vlastní sexualitě.

Proč je dobré si knihu přečíst
Abyste zjistili, jak funguje vaše tělo a psychika při milostném aktu; abyste odhalili, jaké bohatství poskytuje manželská intimita; abyste se poučili, jakým způsobem je možné řešit případné fyzické a psychické nedostatečnosti, které souvisí
s lidskou sexualitou; abyste docenili, jak velikým darem je milostný akt v manželství.
Dr. Ed Wheat je uznávanou autoritou v oblasti předmanželského a manželského
poradenství. Jeho manželka Gaye Wheatová se aktivně účastní manželovy porastrana 14

Zprávy z farnosti 10/2006, ročník XI.

Dìèín

-

Podmokly

denské a přednáškové činnosti. Autor - praktikující lékař se léta zabývá širokou
škálou otázek z oblasti intimního života manželů: jak z hlediska fyziologie (např.
anatomie pohlavních orgánů, plánované rodičovství, otázky spojené s impotencí či
menopauzou) a medicíny (např. léčba pohlavních nemocí, fyzických či psychických nedostatečností), tak i sexuální techniky (např. praktické rady pro dosažení
uspokojivého sexuálního života). Autorova manželka knihu doplňuje o pohled ženy
na emocionální rovinu soužití manželů. Kniha se v uplynulých letech stala celosvětovým bestsellerem a patří k tomu nejlepšímu, co v této oblasti bylo napsáno.

Obsah celé knihy
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Sexualita je Božím darem pro nás... (Předmluva)
Sex je určen k potěšení
Hledání Božího plánu
Vybrali jste si lásku
Pochopení základních pojmů
Stanete se jedním tělem (Technika milování)
Řešení nejčastějších problémů
Pro preorgasmickou ženu (Vpřed k naplnění)
Pro impotentního muže (Nové naplnění)
Síla sexuální intimity
(Síla sexuální intimity, Překážky k vytvoření intimity, Jak dosáhnout intimity)
„Dokonalá manželka“ (od Gaye Wheatové)
Plánované rodičovství
Sex během těhotenství
Sex po 60... 70... 80...
Pohlavně přenosné choroby
Odpovědi na vaše otázky
Všechna ta láska, náklonnost, rozkoš
Vaše manželství (malé soukromé království)
Tajemství milování, Ed Wheat a Gaye Wheatová, vydalo nakladatelství Návrat domů

U
Slavnosti a svátky
4.
18.
22.
28.
30.

10.
10.
10.
10.
10.

Pouť v našem kostele sv. Františka z Assisi
Svátek svatého Lukáše
(Den modliteb za misie)
Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Slavnost posvěcení kostela

U
Významné dny
1. 10. Mezinárodní den hudby
16. 10. Světový den výživy

U
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Výroční dny biskupů
3. 10. Mons. Radkovský
4. 10. Mons. Radkovský
Mons. Lobkowicz

narození (1939)
svátek
svátek

U
Setkávání
POZOR - budou změny – sledujte na internetu!
1. neděli ráno v kostele - dětská mše svatá
1. neděli od 13:45 - pouť do Dolního Žlebu
2. neděle v měsíci od 18:45 - setkání Farní rady
každou neděli od 9:30 do 11:00 - knihovna / čítárna
každé úterý po večerní mši svaté - večerní chvály
každou středu od 18:30 na faře - nácvik zpěvu
každou středu od 19:30 v kostele - modlitební večer
3. čtvrtek v měsíci od 20:00 - setkání rodin
každý čtvrtek po večerní mši svaté - adorace
13. v měsíci v 18:30 - Fatimský večer

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

U
Setkávání v Jílovém

♦ každý pátek od 20:00 po rodinách - setkávání (modlitba

a rozhovory)

U
Pořad bohoslužeb v kostele sv. Františka
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

08:30
08:00

17:30
17:00

08:00
17:00
17:00
17:00

Bynov

U
Ostatní pořady bohoslužeb
Jílové

Neděle
Čtvrtek

10:30
17:30

Kostel Nejsvětější Trojice
Kostel Nejsvětější Trojice

U
è Příští

číslo vyjde, dá-li Pán, v neděli 29. 10. 2006, před 1. nedělí v listopadu ç

Časopis je možno si vzít za dobrovolný příspěvek (náklady na tisk tohoto čísla: 10 Kč)
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